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Maanmittauslaitos uudistaa 
organisaationsa ensi vuo-
den alusta. Nykyinen or-

ganisaatio pohjautuu vuoden 1999 
uudistukseen, jolloin maanmittaus-
toimistojen lukumääräksi tuli 13 ja 
valtakunnallisten palveluyksiköiden 
määräksi viisi. Kiinteistöjen kirjaa-
mistehtävien siirron, edellisen halli-
tuksen alueellistamispäätösten ja ar-
kistokeskuksen perustamisen johdos-
ta organisaatiota on hivenen viritetty 
menneen viidentoista vuoden aikana, 
mutta organisaation perusmalli on 15 
vuoden takaa.

Uudessa organisaatiossa toimi-
taan valtakunnallisesti. Tämä tar-
koittaa sitä, että Maanmittauslaitos 
voi tehdä päätöksiä toimintaansa liit-
tyvissä asioissa alueellisista rajoista 
riippumatta. Esimerkiksi lainhuuto-
päätös voidaan tehdä Kuusamossa, 
vaikka itse kiinteistö sijaitsisi vaik-
kapa Orimattilassa. Töiden jakami-
sessa käytetään työjonojärjestelmiä, 
jotka ohjaavat hakemukset tarkoituk-
senmukaisesti oikeaan palvelupis-
teeseen.

Asiakkaan suuntaan organisaatio-
uudistus näkyy parempana palvelu-
na. Asiakas voi ottaa yhteyttä asiansa 
hoitamisessa mihin tahansa Maan-
mittauslaitoksen palvelupisteeseen. 
Asiakas saa palvelun edelleen suo-
meksi tai ruotsiksi tai tarvittaessa 
myös saameksi.

Yhtenäistämme edelleen proses-
sejamme ja pyrimme parempaan te-
hokkuuteen eli saamaan ”enemmän 
aikaan vähemmällä”. Resurssien opti-
maalisella hyödyntämisellä pystym-
me poistamaan palvelutasoeroja val-
takunnan eri osien välillä. 

Toimintamme maakunnissa tulee 
säilymään. Palvelupisteitä tulee ole-
maan nykyiset 35. Toimimme valta-
kunnallisesti, mutta lähellä asiakasta 
niin asiakaspalvelutiskillä kuin yhä 
enenevässä määrin verkon kautta. Ke-
hitämme sähköisiä verkkopalvelu-
jamme käyttäjälähtöisesti ja tuomme 
uusia verkkopalveluja asiakkaillem-
me. Tästä on esimerkkinä marras-
kuussa avattu kiinteistökaupan verk-
kopalvelu, jossa ensimmäinen kauppa 
tehtiin jo palvelun julkaisupäivänä. 

Muutokset eivät tule jäämään tä-
hän. Vuoden 2014 talousarvioesityk-
seen liittyy kirjaus, jonka mukaan 
Geodeettisen laitoksen ja maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelu-
keskuksen (TIKE) toimintojen koko-
amista Maanmittauslaitoksen yhtey-
teen vuoden 2015 alusta selvitetään. 
Siten vuoden 2015 alusta olisi syn-
tymässä uusi Maanmittauslaitos kol-
mesta edellä mainituista virastosta. 

Maanmittauslaitoksen nykyisten 
toimintaprosessien uudistaminen jat-
kuu seuraavien vuosien aikana. Uutta 
teknologiaa hyödynnetään erityisesti 
sähköisten palveluiden kehittämises-

sä sekä tuottavuuden parantamises-
sa. Tarvitsemme myös korkealaatuis-
ta tutkimusta uusien innovaatioiden 
luomiseen. Hallintorakenteiden muu-
toksilla luomme edellytyksiä jatku-
vasti kehittyvälle ja uudistuvalle toi-
minnalle.   ■

Maanmittauslaitos uudistuu 1.1.2014

pääkirjoitus

Arvo Kokkonen
pääjohtaja

Maanmittauslaitos
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Muutoksia maastotietotuotteissa

ajankohtaista

Maanmittauslaitos vähentää tarjolla olevien digitaalis-
ten maastotietotuotteidensa osaelementtejä ja versioita 
vuonna 2014. Vähennykset koskevat seuraavia tuotteita: 
Maastotietokanta, Peruskarttarasteri, Maastokarttaraste-
ri 1:50 000 ja Nimistö. 

Erilaisia tuoteversioita on tällä hetkellä kymmeniä. 
Uudistuksessa karsitaan ne tuotteet, joilla on ollut vähi-
ten kysyntää aineistojen avaamisen jälkeen.

Maanmittauslaitoksen periaatteena on tuottaa jat-
kossa koko maan kattavia aineistoja, jotka muodostavat 
valtakunnallisen paikkatietoinfrastruktuurin perustan. 

Aineistojen avaaminen on vaikuttanut merkittävästi 
siihen, että jatkojalostajilla on aivan uudenlainen mah-
dollisuus tuottaa maksuttomista aineistoista asiakkail-
le juuri sellaisia tuotteita kuin asiakkaat tarvitsevat. 
Markkinoilla onkin jo useita uusia tuotteita, joiden val-
mistuksessa on käytetty Maanmittauslaitoksen avoimia 
aineistoja. 

Tuotevalikoiman vähentämiseen vaikuttavat myös 
yleiset säästötavoitteet – vain muutamien asiakkaiden 
tarvitsemia tuotteita ei ole järkevää tuottaa verovaroin.

Tuotevalikoimasta poistuvat osaelementit 
ja tuoteversiot

Maastotietokanta, poistuvat osaelementit

■ Johtoyhteydet
■ Rakennukset
■ Nimistö
■ Hallintorajat
■ Korkeussuhteet
■ Vedet
■ Pellot
■ Suot
■ Kalliot ja kivennäismaat

Osaelementeistä jää jäljelle vain Tiestö osoittein 
-osaelementti. Kaikki osaelementit ovat kuitenkin edel-
leen erotettavissa Maastotietokanta-aineistosta. Mitään 
aineistoa ei siis poisteta Maastotietokannasta. 

Peruskarttarasteri, poistuvat tuoteversiot  

■ Painoväri (2 metrin resoluutio)

■ Taustaväri korkeuskäyrillä (2 metrin resoluutio)

■ Taustaväri ilman korkeuskäyriä (1 metrin resoluutio)

■ Taustaväri ilman korkeuskäyriä (2 metrin resoluutio)

■ Pohja (1 metrin resoluutio)

■ Pohja (2 metrin resoluutio)

Tuotteesta jäävät siis jäljelle versiot Painoväri (1 m) 
ja Taustaväri korkeuskäyrillä (1 m).

Maastokarttarasteri 1:50 000, poistuvat tuoteversiot

■ Taustaväri korkeuskäyrillä  
■ Taustaväri ilman korkeuskäyriä 

Tuotteesta siis jää jäljelle Painoväri-versio.

Nimistö, poistuvat tuoteversiot

■ Paikannimet 1:100 000
■ Paikannimet 1:250 000
■ Paikannimet 1:500 000
■ Paikannimet 1:1 milj.
■ Paikannimet 1:2 milj.
■ Paikannimet 1:4,5 milj.
■ Paikannimet 1:8 milj.

Jäljelle jäävät nimistötuotteet valmistetaan viimei-
sen kerran txt-formaatissa vuoden 2014 alussa (Paikat-
tuote kuitenkin vain GML-versiona). Sen jälkeen uusia 
päivityksiä ei enää tehdä txt-formaatissa. Tuotteet ovat 
jatkossakin saatavina GML-formaatissa sekä Nimistön 
kyselypalvelun (WFS) että Avoimien aineistojen tiedos-
topalvelun kautta.

Kevään 2014 päivitysten yhteydessä ei enää tuoteta 
yllä poistettaviksi ilmoitettuja osaelementtejä ja tuote-
versioita. Mikäli asiakas haluaa kuitenkin päivittää va-
likoimastamme poistuvan aineistonsa vielä kerran, se on 
mahdollista hinnaston mukaisin hinnoin, jos asiakas il-
moittaa asiasta tammikuun 2014 loppuun mennessä säh-
köpostitse osoitteeseen myynti@maanmittauslaitos.fi. 

Päivittäminen kuitenkin edellyttää, että asiakkaalla 
on jo käytössään kyseinen tuotannosta poistuva tuotever-
sio tai osaelementti. Poistuvia tuotteita ei ole enää saata-
vana tämän jälkeen.

Lisää muutoksia rasterituotteisiin  
vuonna 2015
Maanmittauslaitos yhtenäistää rasterikarttatuotteidensa 
tiedostomuodon ja siirtyy png-formaattiin kaikissa ras-
terikarttatuotteissaan vuonna 2015. Muutos koskee Pe-
ruskarttarasteria sekä Maastokarttarastereita 1:50 000, 
1:100 000 ja 1:250 000. Taustakarttasarja sekä pienimit-
takaavaiset (1:500 000 ja pienempi) maasto- ja yleiskartat 
tuotetaan jo nyt png:ssä.

Lisäksi Maanmittauslaitos siirtyy kevään 2015 päi-
vitysten yhteydessä rasterikarttatuotannossaan yhteen, 
JHS180:n mukaiseen pikselikokosarjaan. Vuonna 2015 
ei siis enää tuoteta Maanmittauslaitoksen oman vanhan 
pikselikokosarjan mukaisia rasterikarttatuotteita. Tämä 
sarja on jo käytössä esimerkiksi Maanmittauslaitoksen 
Karttakuvapalvelu WMTS:ssä.  ■

myynti@maanmittauslaitos.fi.  
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Maanmittauslaitoksen tietoturvallisuus auditoi-
tiin syyskuussa 2013. Maanmittauslaitos täytti tie-
toturvallisuusasetuksessa (681/2010) asetetut ja val-
tiovarainministeriön antamissa VAHTI-ohjeissa 
määritellyt yli 80 perustason tietoturvatasovaatimus-
ta. Vaatimukset ovat luonteeltaan sekä hallinnollisia, 
prosessien toimintaan liittyviä vaatimuksia että tie-
toteknistä ympäristöä ja tietojärjestelmien kehittämi-
seen liittyviä asioita. 

Maanmittauslaitos ottaa käyttöön tietoturva-ase-
tuksen mukaisen tietojen luokittelun 1.1.2014. Päätös ja 
sen täytääntöönpanoa varten uudistettu tietoaineistojen 
luokittelu- ja käsittelyohje sekä ohjeen mukainen toi-
minta varmistavat, että Maanmittauslaitoksen tietojen 
käsittelyyn voi luottaa. 

Maanmittauslaitoksen tavoitteena on saavuttaa koro-
tettu tietoturvataso perusrekistereiden osalta 30.9.2015 
mennessä. Tavoite merkitsee noin 80 lisävaatimuksen 
täyttämistä.

Tietoturvatyö auttaa selviytymään 
muuttuvassa toimintaympäristössä
Maanmittauslaitos tarjoaa entistä enemmän palvelujaan 
verkossa. Palveluiden ja tietojen tulee olla laadukkaita 

Maanmittauslaitos täytti perustason tietoturvavaatimukset

Ensimmäinen kiinteistökauppa tehtiin verkossa julkaisupäivänä

Kiinteistökaupan verkkopalvelu julkaistiin 1.11.2013 aa-
muyhdeksältä ja jo ennen puolta päivää järjestelmässä 
oli tehty ensimmäinen kiinteistökauppa. 

”Se oli helppoa. Avasin koneen hiukan yhdeksän jäl-
keen ja klo 11.30 kauppa oli valmis”, kertoo kaupan teh-
nyt Jukka Aaltonen. 

Aaltonen ei ollut aikaisemmin tehnyt kiinteistökaup-
paa, mutta oli nähnyt Kiinteistökaupan verkkopalvelun 
demon ja tiesi odottaa palvelun julkaisua.

”Ajattelin, että kyllä palvelun täytyy toimia, koska 
käyttöliittymään oli panostettu. En mitenkään erityi-
semmin valmistellut kauppaa, koska kyseessä oli yksin-

kertainen tapaus ilman kiinnityksiä ja rasitteita. Säästin 
Kiinteistökaupan verkkopalvelun avulla aikaa ja rahaa, 
enkä tarvinnut kaupanvahvistajaa. Lainhuutoasia meni  
saman tien vireille eikä tarvinnut miettiä, mihin hake-
mukset ja liitteet toimitetaan.”

Jukka Aaltonen kiittelee erityisesti valmiita kauppa-
kirjan ehtoja, mutta löysi verkkopalvelusta myös paran-
nettavaa. Esimerkiksi kaupan ehtojen järjestyksen muut-
taminen jälkikäteen ei ole helppoa.

Entä käyttäisikö Aaltonen Kiinteistökaupan verkko-
palvelua uudestaan?

”Tottakai! Olen jo suositellut sitä muille”, hän sanoo.

www.kiinteistoasiat.fi

ja luotettavia sekä vastata asiakkaiden ja yhteiskunnan 
kehittyviä tarpeita. Maasta ja kiinteistöistä annettavien 
tietojen tulee olla saatavilla joustavasti asiakkaan halu-
amana aikana. Nämä ovat myös tietoturvaan liittyviä ta-
voitteita.

Yhä verkottuneemmassa sähköisessä toimintaympä-
ristössä myös Maanmittauslaitokseen saapuvien tietojen 
laadulla on suuri merkitys. Mitä oikeampina ja täydelli-
sempinä tiedot Maanmittauslaitokseen saapuvat, sitä no-
peammin pystymme asiat käsittelemään. 

Maanmittauslaitoksella on edessään useita muutok-
sia, jotka työllistävät myös tietoturvasta ja ICT-toimin-
noista vastaavia. Maanmittauslaitos uusii organisaation-
sa vuodenvaihteessa. Geodeettisen laitoksen ja maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (TIKE) 
toimintojen kokoamista Maanmittauslaitoksen yhtey-
teen vuoden 2015 alusta selvitetään.

Lisäksi toimialariippumattomia valtion ICT-palveluja 
kootaa yhteen TORI-hankkeessa.

Tietoturvaprosessien määrittely, dokumentointi ja 
laadukas toiminta tukevat toimintaamme. Mitä parem-
min tietoturva on kytketty osaksi toimintaa ja tekemistä, 
sitä paremmin organisaatio voi vastata tuleviin haastei-
siin ja muutoksiin.
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suunta tuLEVaan

Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelu palvelee 1.1.2014 alkaen kahdessa numerossa, 
toisessa suomenkielellä ja toisessa ruotsinkielellä.
Myös asiakaspalvelun sähköposti keskitetään; sähköpostia voi lähettää tammikuun 
alusta osoitteisiin asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi ja 
kundservice@lantmateriverket.fi
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tEksti: PIRKKO YLISELÄ  ■ kuVa: ANTERO AALTONEN

Maanmittauslaitos uusii 
organisaationsa

Maanmittauslaitoksen organisaatio muuttuu vuoden 2014 alusta. 
Uudistuksella parannetaan palvelua ja tasataan Maanmittauslaitoksen 

mahdollisia palvelueroja maan eri osissa, kun Maanmittauslaitoksen 
toiminta-alue laajenee valtakunnalliseksi. Toiminta jatkuu samoilla 

35 paikkakunnalla Maarianhaminasta Ivaloon kuten tähänkin asti.

olemme lähellä asiakastamme, niin 
asiakaspalvelutiskillä kuin verkos-
sa. Palvelua saa edelleen suomeksi ja 
ruotsiksi. Asiakas voi valita jo soitta-
essaan, kummalla kielellä haluaa pal-
velua. Tarvittaessa palvelemme myös 
saameksi. 

Uusi organisaatio koostuu 
kolmesta toimintayksiköstä
Samalla, kun maanmittaustoimistot 
katoavat katukuvasta lakkaavat myös 
valtakunnalliset tuotanto- ja palvelu-
yksiköt, esimerkiksi Ilmakuvakeskus, 
Tietopalvelukeskus ja Kehittämiskes-
kus. 

Maanmittauslaitoksen uusi or-
ganisaatio rakentuu kolmesta toi-
mintayksiköstä. Näitä ovat Tuotanto, 
Tukipalvelut ja Yleishallinto. Toimin-
tayksikköjä johtavat ylijohtajat ja hal-
lintojohtaja. Lisäksi organisaatioon 
kuuluu pääjohtajan esikuntana toimi-
va Keskushallinto. 

Kaikki tuotanto tehdään Tuotan-
nossa, jossa on noin 1 500 henkilöä. 
Tuotantoa tukevat Tukipalvelut ja 
Yleishallinto. Tukipalveluissa on noin 
190 ja Yleishallinnossa noin 100 hen-
kilöä.

Toimintayksiköt jakaantuvat tu-
losyksiköihin, ja ne vastaavasti vas-
tuualueisiin. Vastuualuepäälliköt ja 
prosessipäälliköt toimivat esimiehi-
nä. Heitä on yhteensä 49. Kaikki nimi-
tykset tehtiin Maanmittauslaitoksen 
sisäisenä järjestelynä. 

Organisaatiouudistuksen täyden-
tää vuoden alussa käyttöön otettava 
uusi logo.  ■

www.maanmittauslaitos.fi/organisaatio2014

Kun Maanmittauslaitoksen or-
ganisaatio uudistuu vuoden-
vaihteessa ja siirrytään val-

takunnalliseen toiminta-alueeseen, 
kansalaiselle näkyvin merkki uudis-
tuksesta on maanmittaustoimisto-
nimen jääminen historiaan. Jatkossa 
Maanmittauslaitoksen toimipisteet 
tunnetaan yhtenäisen valtakunnalli-
sen Maanmittauslaitoksen palvelu-
pisteinä. Myös maanmittausjohtajien 
tehtävät lakkaavat uudistuksen yhte-
ydessä.

Ensi vuoden alusta alkaen Maan-
mittauslaitoksessa ei enää tunneta 
aluerajoja. Maa on jaettu esimiesaluei-
siin, joiden määrä vaihtelee prosessi-
en mukaan: esimerkiksi lohkomisia te-
kevä perustoimitusprosessi on jaettu 
kahdeksaan esimiesalueeseen ja tilus-
järjestely kolmeen. Maanmittauslaitos 
toimii edelleen prosesseissa, joihin ei 
ole tässä organisaatiouudistuksessa 
tehty muutoksia.  

Maanmittauslaitokselle on ase-
tettu tavoitteeksi säästää 3 miljoonaa 
euroa tällä uudistuksella. Suurimmat 
säästöt saadaan, kun johdon ja esi-
miesten määrä puolittuu. Yhtenäi-
sellä koko maan kattavalla toiminta-
alueella on mahdollista karsia myös 
päällekkäiset toiminnot.

Yhtenäinen toiminta-alue ja tieto-
järjestelmät toimitustuotannossa ja 
kirjaamisasioissa mahdollistavat teh-
tävien joustavan siirron paikkakun-
nalta toiselle, joten työt jakautuvat 
aiempaa tasaisemmin eri paikkakun-
nille. Organisaatiouudistuksessa ke-
tään ei irtisanota eikä kenenkään tar-

vitse vastoin omaa tahtoaan muuttaa 
paikkakunnalta toiselle.

Uudessa organisaatiossa panoste-
taan toiminnan kehittämiseen entistä 
järjestelmällisemmin. Neljän uuden 
kehittämispäällikön vastuulla ovat 
kaikki Maanmittauslaitoksen palve-
lut ja rekisterit. Kehittäminen tehdään 
projekteissa ja niiden hallinnointiin 
perustetaan projektitoimisto. Tietojär-
jestelmäarkkitehtuurin kokonaisuus 
otetaan paremmin hallintaan. Tieto-
hallinnossa tavoittelemme korkeam-
man tason tietoturvaa.

Valtakunnallinen 
asiakaspalvelu tehostaa 
toimintaa 
Asiakkaita palvellaan 35 palvelupis-
teessä. Toiminta yhtenäistyy entises-
tään, kun vuoden alusta siirrytään 
valtakunnalliseen asiakaspalveluun 
niin puhelinpalvelussa kuin sähköi-
sesti tai postitse tulleiden asiakkai-
den yhteydenottojen hoitamisessa. 
Asiakkaalle uudistus näkyy myös si-
ten, että asiakirjoja ja muut tilaukses-
ta tehdyt työt toimitetaan postitse tai 
sähköpostitse.

Organisaatiouudistus merkitsee 
asiakkaalle joustavampaa, parempaa 
palvelua. Valtakunnallisella asiakas-
palvelulla haemme parempaa tehok-
kuutta mahdollisten palvelutasoero-
jen tasoittumista valtakunnan eri 
osien välillä. 

Fyysinen etäisyys kilometreil-
lä mitattuna asiakkaan ja asiakaspal-
velumme henkilöstön välillä saat-
taa olla pitkä, mutta tästä huolimatta 
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Yhteistyöllä
parannetaan
kirjaamis-
hakemusten 
laatua   

Maanmittauslaitoksessa ratkaistaan noin 250 000  kirjaamisasiaa vuodessa. Niistä suurin osa eli noin 140 000 koskee kiinnityksiä. 
Lainhuutoja on noin 100 000 ja loput nelisen prosenttia erityisiä oikeuksia kuten maanvuokraoikeuksia. 
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Kirjaamishakemusten määrissä tai lajeissa ei ole ta-
pahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina, 
mutta joukossa on yhä enemmän laajoja selvityk-

siä vaativia tapauksia. Tällaisia ovat muun muassa kaupat, 
joissa osapuolena on kuolinpesä tai ulkomaalaisia tai ul-
komailla asuvia suomalaisia. 

Kirjaamisasioiden käsittelyaikoihin vaikuttaa merkit-
tävästi hakemuksen laatu, onko hakemuksessa päätökseen 
vaadittavat liitteet, vai joudutaanko niitä pyytämään asi-
akkaalta käsittelyn aikana. Maamittauslaitos on järjestä-
nyt muun muassa Etelä-Suomen alueella asiakastilaisuuk-
sia, joissa on käyty läpi kirjaamisprosessia ja hakemuksiin 
tarvittavia liitteitä sekä kerrottu myös ajankohtaisista jär-
jestelmäuudistuksista.  

”Parasta antia ovat olleet osallistujien esittämät ky-
symykset ja niistä kirvonneet keskustelut”, kertoo Riitta 
Kirmanen Nordeasta. 

Paljon  tarkastettavaa
Kun kiinteistökaupan jälkeen haetaan lainhuutoa eli 
muuttuneen omistusoikeuden kirjaamista, kirjaamissih-
teeri tarkistaa ensin hakemuksen oikeellisuuden ja että 
kirjaamista ovat hakemassa oikeat henkilöt. Väestötie-
tojärjestelmästä tarkistetaan hakijoiden oikeustoimikel-
poisuus. Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä tarkistetaan 
myyjän omistusoikeus ja ettei rekisterissä ole merkintöjä 
ulosmittauksesta tai muista vallintarajoituksista. 

Anne Simi ja Elina Roos ratkaisevat kirjaamisasioita 
Maanmittauslaitoksessa Hämeenlinnan toimipisteessä.
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Liitteiden laatu on usein 
ratkaiseva tekijä 
kirjaamispäätöksen kestoajassa.

Lisäksi kirjaamissihteeri tarkistaa, että kauppakir-
ja täyttää muotovaatimukset ja että varainsiirtovero on 
maksettu. Myös kunnan mahdollinen etuosto-oikeus tar-
kistetaan. Jos myyjä on tai on ollut avioliitossa, tarkiste-
taan tarvitaanko puolisolta tai hänen perillisiltään suos-
tumus myyntiin. 

Kuolinpesät haastavia
Lainhuudon saaminen kestää keskimäärin noin kuu-
kauden. Keskimääräisiä käsittelyaikoja pidentävät mo-
nipolviset ja laajoja selvityksiä vaativat saannot. Niitä 
ovat erityisesti perinnönjaot ja kau-
pat, joissa myyjänä on kuolinpesä. 
Myös ulkomaalaisten ja ulkomail-
la asuvien suomalaisten kasvava 
osuus lisää selvitystarvetta. 

Perinnöissä ei ole tavatonta, 
että lainhuudatus on jäänyt aiem-
missa perinnönjaoissa hakematta ja 
että viimeisin lainhuudatus on tehty 1920-luvulla. Kuo-
linpesiä ja testamentteja saattaa olla sen jälkeen useita 
päällekkäin, ja testamenteissakin saattaa olla tulkinnan-
varaisuutta. 

”Ensin meidän on selvitettävä, ketkä ovat kunkin kuo-
linpesän osakkaita ja onko päällekkäisten kuolinpesien 
omaisuus jaettu oikeassa järjestyksessä.  Jos perinnönjät-
täjä tai kuolinpesän osakas on muuttanut ulkomaille ja 
kuollut siellä, on selvitettävä hänen kuolinpesänsä osak-
kaat ja minkä maan lainsäädäntöä silloin sovelletaan. Pe-

rinnönjättäjästä tarvitaan täydellinen sukuselvitys”, lu-
ettelee Maanmittauslaitoksen kirjaamislakimies Elina 
Roos Hämeenlinnasta. 

Selvityksissä on otettava huomioon lakimuutokset 
vuosien varrella niin maakaaressa, perintökaaressa kuin 
avioliittolaissakin. Esimerkiksi puolison suostumustar-
ve kiinteistön myymisessä on vaihdellut vuosikymme-
nien aikana.

”Työ on mielenkiintoista, sillä tässä pääsee käyttä-
mään lainsäädännön tuntemusta laajasti. Maakaaren ja 
perhe- ja jäämistöoikeuden lisäksi on tunnettava muun 

muassa yhteisö- ja julkisoike-
utta”, Elina Roos toteaa.

Puuttuvat liitteet 
pidentävät kestoa
Kirjaamisia tehdään kaikissa 
Maanmittauslaitoksen toimi-
pisteissä. Ensi vuoden alusta 

voimaan astuvalla uudella organisaatiolla pyritään ta-
saamaan valtakunnallisia eroja muun muassa käsittely-
ajoissa. Käsittelyaikoihin vaikuttaa luonnollisesti myös 
hakemuksen täydellisyys.

”Täydennyspyyntöjä lähtee eniten puolison suostu-
muksesta, perukirjoista ja sukuselvityksistä. Myös kaup-
pahinnan maksukuittia joudumme aika usein pyytä-
mään, jos omistusoikeus on määrätty siirtyväksi vasta 
maksun suorittamisen jälkeen”, kertoo kirjaamissihteeri 
Anne Simi Hämeenlinnasta. 
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Usein kaupoissa on mukana kiinteistönvälittäjä. Hel-
pointa ja nopeinta olisi, jos välittäjä varmistaisi jo ennen 
kaupantekoa, että myyjä on hankkinut kaikki tarvittavat 
asiakirjat ja varmistanut, onko myyjällä puolisoa, jonka 
lupa tarvitaan. 

”Olen kuullut sellaisenkin kommentin kiinteistönvä-
littäjältä, että eihän puolisosta kehtaa kysyä”, naurahtaa 
30 vuotta kiinteistökauppojen kanssa tekemisissä ollut 
Riitta Kirmanen. 

Kirmanen hoitaa kiinteistökauppoihin liittyviä asioi-
ta Nordean valtakunnallisessa yksikössä Lahdessa. Sinne 
on keskitetty kaikki Nordean lainoittamat kiinteistökau-
pat, joissa kiinteistöä käytetään lainan vakuutena. Toi-
meksiantoja saattaa tulla kesällä 70 –90 päivässä.  

”Yleisimmät asiat, jotka joudumme tarkistamaan, 
ovat puolison suostumus, verottajan todistus oikeudesta 
ensiasuntoon sekä kunnan etuosto-oikeus ja siihen liit-
tyen tieto saman ostajan mahdollisista muista viimeisen 
kahden vuoden aikana samalta alueelta tekemistä kau-
poista”, kertoo Riitta Kirmanen. 

Nordeassa hakemusten täydennysasiat on keskitetty 
muutamalle henkilölle vuorollaan, joten tavanomaisim-
mat liitteet osataan hankkia oma-aloitteisesti. Maamit-
tauslaitoksen asiakaspalvelu auttaa, jos ei olla varmoja 
liitteen tai sen alkuperäisyyden tarpeesta. 

”Yhteistyö pelaa hyvin ja antamiimme palautteisiin 
on suhtauduttu positiivisesti”, Kirmanen toteaa.  ■

www.maanmittauslaitos.fi/kirjaamisasiat
www.maanmittauslaitos.fi/kirjaamismenettelynkasikirja

Uusi verkkopalvelu helpottaa työtä
Marraskuussa käyttöön otettu Kiinteistökaupan verkko-
palvelu helpottaa sekä asiakkaiden että Maanmittauslai-
toksen kirjaamissihteerien työtä. Palvelussa voi muun 
muassa laatia ja allekirjoittaa kauppakirjan ja hakea kiin-
teistön kiinnitystä. 

Järjestelmä tarkistaa muun muassa kiinteistötunnuk-
sen oikeellisuuden ja sen, että asiakas on täyttänyt riit-
tävät yhteystiedot. 

”Hakemukset tulevat vireille välittömästi, hakemus-
ten liitteet ovat valmiina sähköisessä muodossa ja pos-
tinkulun aiheuttamilta viivästyksiltä ja katoamisilta väl-
tytään”, luettelee palvelun etuja johtava asiantuntija 
Kari Niemi Maanmittauslaitoksesta. 

Kiinteistökaupan verkkopalvelu ohjaa kaupan osa-
puolia kaupanteossa eteenpäin ja tarkistaa automaatti-
sesti muun muassa hakijoiden oikeustoimikelpoisuuteen 
liittyviä tietoja väestötietojärjestelmästä. 

”Palvelussa on esimerkiksi kauppakirjaa varten val-
miita lausemalleja, jotka auttavat kauppakirjan laatijaa. 
Vastuu kauppakirjan sisällöstä on aina kuitenkin kaupan 
osapuolilla”, korostaa Niemi. 

”Palvelu on otettu hyvin vastaan, ensimmäinen kaup-
pa tehtiin heti palvelun julkistamispäivänä. Kehitämme 
palvelua edelleen, seuraava päivitetty versio palvelusta 
on tarkoitus ottaa käyttöön ensi vuoden alkupuolella”, 
kertoo Niemi. 
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tEksti: SARI PUTKONEN  ■ kuVa: ANTERO AALTONEN 

Pohjoispielaveteläinen metsäti-
lallinen Rauno Miettinen kä-
veli viime keväänä Iisalmen 

maanmittaustoimistoon ottaakseen 
selvää lohkomistoimituksen suoritta-
misesta ja päätti sitten hakea lohko-
mista omiin nimiin.

”Tuntui siltä, että omiin nimiin 
lohkominen helpottaisi kiinteistön 

myymistä. Se on ikään kuin kiin-
teistön myyntikuntoon laittamista”, 
Miettinen pohtii.

Maanmittauslaitoksen toimitus-
insinöörit suorittavat vuosittain noin 
15 000 lohkomistoimitusta. Lohko-
misia suoritetaan usein kiinteistö-
kauppojen jälkeen, kun kiinteistöstä 
myyty määräala muodostetaan loh-

KIINTEISTÖ MYYNTIKUNTOON 
OMIIN NIMIIN LOHKOMALLA

MaanMittausLaitos paLVELEE

Omiin nimiin lohkominen 
voi selkeyttää kiinteistön 
myyntiä ja ostoa.
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Jos lohkottu kiinteistö on tar-
koitettu myyntiin, niin sitä on help-
po esitellä ostajaehdokkaille. Ostaja 
näkee konkreettisesti, minkälainen 
alue on myynnissä ja miltä puolel-
ta mitäkin puuta raja kulkee. Mietti-
nen tiivistääkin omiin nimiin lohko-
misen edut toteamalla, että ”valmis 
paketti on selkeä myydä”. Valmis pa-
ketti on ostajallekin helppo ja hyvä 
vaihtoehto. 

Lohkomiskustannuksista Mietti-
nen toteaa, etteivät ne olleet suuret. 
”Jos vastaan tulee samanlaisia tilantei-
ta, niin toimin samalla tavalla. Omiin 
nimiin lohkominen ei lisää kustannuk-
sia eikä ole toimenpiteenäkään miten-
kään rasittava. Arkijärjellä pärjää.”

Valmiita tontteja lapsille
Lohkominen omiin nimiin voi olla 
hyvä vaihtoehto myös muissa tilan-
teissa kuin kiinteistön myyntikun-
toon laittamisessa.

Jukka Tervonen muistelee esi-
merkiksi tilannetta, jossa vanhem-
mat halusivat lahjoittaa kolmelle 
lapselleen rantatontit. Tontit erotet-
tiin ennen lapsille siirtämistä omik-
si kiinteistöikseen lohkomalla ne 
omiin nimiin.

Myös metsäyhtiöt ovat hyödyntä-
neet tätä vaihtoehtoa lohkomalla alu-
eistaan rantatontteja myyntiin.

Lopuksi Rauno Miettinen kiittelee 
maanmittaustoimistoa hyvästä ja no-
peasta palvelusta. 

”Saimmekin nopeasti ostajan loh-
kottavalle kiinteistölle ja toimitus 
piti hoitaa nopealla tahdilla. Kaik-
ki saatiin kuitenkin valmiiksi ja uusi 
kiinteistö rekisteriin ennen kaupan-
tekoa.”  ■ 

komalla uudeksi kiinteistöksi. Loh-
komistoimituksessa tehdään maasto-
työt ja pidetään toimituskokous, jossa 
muodostetaan uusi kiinteistö ja pe-
rustetaan sen käyttöä varten tarpeel-
liset oikeudet.  

Omiin nimiin lohkominen eroaa 
lohkomisesta siinä, että se tapahtuu 
emäkiinteistön omistajan hakemuk-
sesta, eikä siihen tarvita luovutusta 
– riittää että omistajalla on lainhuu-
to emäkiinteistöön, jonka alueesta 
uutta kiinteistöä ollaan erottamas-
sa. Muodostetulle uudelle kiinteis-
tölle haetaan selvennyslainhuuto. 
Emäkiinteistön omistaja on uudenkin 
kiinteistön omistaja.

Vähemmän osapuolia
Miettinen kertoo, että hänen vaimon-
sa kotitilan ja perheen nykyisen kodin 

KIINTEISTÖ MYYNTIKUNTOON 
OMIIN NIMIIN LOHKOMALLA

naapurissa olleesta kuolinpesästä tuli 
myyntiin 25 hehtaarin tila, jonka he 
päättivät ostaa. Kaupan mukana tuli 
myös päärakennus ja talousrakennuk-
sia, joille heillä ei ollut tarvetta, min-
kä vuoksi rakennukset ja niitä ympä-
röivä maa-alue päätettiin myydä.

”Arvelimme että rakennukset sopi-
sivat kesäasumiseen ja siihen käyttöön 
ne päätyivätkin”, Miettinen kertoo.  

Ennen alueen myymistä Mietti-
nen haki lohkomista omiin nimiin. 
Toimitusinsinööri muodosti uuden 
kiinteistön lohkomistoimituksessa, 
jossa hakija oli toimituksen ainut asi-
anosainen.  Jos lohkominen olisi suo-
ritettu määräalan luovutukseen pe-
rustuen, mukana olisi ollut myös 
ostaja.

Toimituksessa erotettiin noin 
puolen hehtaarin kiinteistö myytä-
väksi. ”Pystyimme itse harkitsemaan, 
minkälaisen maa-alueen haluamme 
myydä. Avasin rajojakin jo ennen loh-
komista”, Miettinen selittää.

Toimitusinsinööri Jukka Tervo-
nen Pohjois-Savon maanmittaus-
toimistosta muistuttaa, että ennen 
kuin hakee lohkomista omiin ni-
miin, kannattaa kunnasta selvittää 
esimerkiksi kaavatilanne ja raken-
nusjärjestyksen määräykset kysei-
selle kiinteistölle.

Maanmittaustoimituksena omiin 
nimiin lohkominen on siinä mielessä 
helppo, että kiinteistön omistaja voi 
yksin suunnitella lohkottavan alueen. 
Tällöin ei voi syntyä tulkintaerimie-
lisyyksiä kiinteistön rajoista, kuten 
joskus voi tapahtua myyjän ja ostajan 
välillä luovutukseen perustuvan mää-
räalan lohkomisessa.

Ei lisäkustannuksia
Kun lohkominen omiin nimiin on 
suoritettu, toimitus rekisteröidään 
kiinteistörekisteriin, jossa uudella 
kiinteistöllä on oma kiinteistötunnus 
ja tietoja esimerkiksi kiinteistön oi-
keuksista ja pinta-alasta.

Myös metsäyhtiöt ovat 
hyödyntäneet omiin nimiin 
lohkomista helpottaakseen 
rantatonttien myyntiä.
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Suomessa on 78 000 kilomet-
riä maantietä, minkä ylettyi-
si kietomaan lähes kaksi kertaa 

maapallon ympäri. Tässä hankkees-
sa maanteiden rajaa on selvitetty yli 
20 000 kilometriä”, kertoo Maanmit-
tauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokko-
nen tyytyväisenä.

Maanteiden rajaamistoimituksia 
on tehty tarpeen mukaan 1990-luvul-
ta alkaen ja systemaattisesti vuodes-
ta 2008 alkaen. Työ on koskettanut yli 
150 000 osakastilaa eli yhteensä sato-
jatuhansia maanomistajia.

Maanomistaja ja ELY-keskus 
osapuolina
Maanmittaustoimitusta, jossa kiin-
teistön ja maantien välinen raja sel-
vitetään ja rajat merkitään maastoon, 
kutsutaan maantietoimitukseksi tai 

YhtEistYÖLLä tuLoksiin

rajaamistoimitukseksi. Laissa käyte-
tään termiä maantietoimitus.

Viime vuosina tehdyissä maantie-
toimituksissa osapuolina ovat olleet 
maanomistaja ja tienpitoviranomai-
sena toimiva Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus (ELY-keskus), sillä 
se hallinnoi Suomessa alueellista tie-
verkkoa. Maanmittauslaitos on ollut 
työssä mukana puolueettomana toi-
mijana.

Maantien rajaaminen alkaa siitä, 
kun ELY-keskus hakee maantietoimi-

tusta. Maanmittauslaitoksen toimitus-
insinööri kutsuu koolle tien varrella 
asuvat maanomistajat ja pitää tarvit-
tavat toimituskokoukset. Maastotyöt 
tehdään mittaamalla rajat ja rakenta-
malla tarvittavat rajapyykit ja tiepaa-

lut maastoon. Mittausten pe-
rusteella nähdään, onko tiealue 
levinnyt maanomistajan maille. 
Jos näin on tapahtunut, toimi-
tusmiehet määräävät ELY-kes-
kuksen maksamaan maanomis-
tajalle korvauksia.

Rajaamistoimituksessa ei 
ole kyse uuden tien rakentamisesta. 
Uutta tietä rakennettaessa ELY-kes-
kus laatii tiesuunnitelman. Hyväk-
sytyn tiesuunnitelman perusteella 
valtio saa oikeuden lunastaa tiesuun-
nitelmassa osoitetut alueet ja hakea 
maantietoimitusta. Toimituksessa 

tEksti: SUVI KÄRKKÄINEN  ■ kuVat: ANTERO AALTONEN

Maanteiden rajat selvitetty 
yhteisurakkana

Maanmittauslaitos on maan-
tietoimituksessa mukana 
puolueettomana toimijana.

Suomen kiinteistöjen ja maanteiden väliset rajat on selvitetty ja 
merkitty maastoon ja kiinteistörekisteriin. Maanmittauslaitoksen ja 
Liikenneviraston työn ansiosta maanomistajat ovat saaneet 
kiinteistönsä rajat selville ja teiden kunnossapito on selkeä järjestää.
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ratkaistaan tiehanketta varten tar-
vittavat alueet ja tiehankkeesta ai-
heutuvat korvaukset.

Maanomistajalle 
korvaukset ja säästöjä
Kiinteistörajojen tarkentumisesta 
on hyötyä maanomistajalle. Tark-
ka pinta-ala kiinnostaa esimerkiksi 
omakotitalon myyjää ja ostajaa.

Maanomistajalle kysymys on 
myös rahasta: kiinteistövero mää-
räytyy kiinteistön pinta-alan mu-
kaan. Lisäksi maanomistajille on 
teiden rajaamistoimitusten yhtey-
dessä maksettu korvauksia, jos le-
vennetty tie on lohkaissut kaista-
leen kiinteistöstä.

Korvatut maa-alueet ovat pie-
niä suikaleita tontin reunasta taval-
lisesti muutamasta metristä huo-
mattavasti suurempiinkin alueisiin. 
ELY-keskus maksaa maanomista-
jalle korvauksen euroina menetet-
tyä neliömetriä kohden. Korvaukset 
maksetaan paikallisen hintatason 

mukaan, mikä arvioidaan kiinteis-
töjen kauppahintojen perusteella. 
Korvausta maksetaan ainoastaan 
maapohjan mukaan eli esimerkiksi 
puustoa ei korvata. 

”Korvausten säännöt ja käytän-
nöt ovat nyt kaikille selvät”, ker-
too maanomistajan näkökulmas-
ta asiaa katsova arviointipäällikkö 
Antti Orama Maanomistajien ar-
viointikeskuksesta. Maanomistajil-
le rajaamistöistä aiheutui Oraman 
mielestä ”vain vähän vahinkoja ja 
harmia”. 

Etuja koko yhteiskunnalle
Tarkentuneista tietiedoista hyöty-
vät myös muut kuin maanomista-
jat. Kiinteistörekisterin tarkkuus on 
työn ansiosta parempi.

ELY-keskuksia tienpidossa oh-
jaavalle Liikennevirastolle tarken-
tuneet tiedot ovat tarpeelliset väy-

liä ja maankäyttöä suunnitellessa. 
Työn etuja on pitkä lista Liiken-
nevirastolle: ”Toimet kohdistetaan 
luotettavasti omalle tiealueelle, tie-
suunnitelmiin saadaan enemmän 
tehoa, kun tiedot ovat helposti saa-
tavissa, suunnittelussa ja väylätoi-
mituksessa voidaan käyttää samoja 
karttoja, mikä helpottaa maanomis-
tajaa, ehkäistään mahdollisia raja-
riitoja ja oikeuskäsittelyä”, kertoo 
johtaja Mervi Karhula Liikennevi-
rastosta.

”Liikennevirastolle suurin hyö-
ty on kuitenkin ajantasainen re-
kisteri: tiedämme tarkalleen mitä 
ja missä Liikennevirasto omistaa”, 
Karhula toteaa.

Rajaamisten taustalla 
tiehistoria
Tarve vuosien rajaamisurakalle 
juontaa juurensa Suomen tiekannan 
historiaan. Tiet ovat syntyneet eri 
aikakausina erilaisin menetelmin. 
Ennen, teitä rakennettaessa, maan-
mittaustoimitusta tai tiealueen ja 
kiinteistön rajojen merkintää maas-
toon ei välttämättä tarvinnut tehdä. 
Rajamerkinnät olivatkin puuttuneet 
juuri vanhoilta kyläteiltä.

Aikaisemmin, ennen maantie- 
tai yleistielakia eli ennen vuotta 
1973 maantiealueet voitiin hankkia 
tiepitäjälle hallinnollisella tienpito-

päätöksellä ja siihen liittyvän vas-
taanottokatselmuksen perusteel-
la. Tähän menettelyyn ei liittynyt 
maastomittauksia eikä tiealueen ja 
kiinteistöjen välisen rajan merkit-
semistä maastoon.

Ajan kuluessa teitä on kuiten-
kin paranneltu vastaamaan nyky-
liikenteen vaatimuksia ja kunnos-
tustöiden yhteydessä tiealueet ovat 
saattaneet levitä. Teiden rajat kiin-
teistörekisterissä eivät ole vastan-
neet todellisuutta maastossa ja 
monen maanomistajan maita on 
käytetty osana maantietä.

Yhteistyössä vähemmällä 
enemmän
Maanmittauslaitos ja Liikennevi-
rasto ovat työskennelleet maantei-
den rajaamisten parissa systemaat-
tisesti vuodesta 2008.

”Hanke on erinomainen esimerk-
ki siitä, miten yhteistyöllä saadaan 
aikaan enemmän vähemmällä”, sa-
noo ylijohtaja Pentti Lähteenoja 
maa- ja metsätalousministeriöstä.

Maanmittauslaitos ja Liikenne-
virasto järjestivät 8.10.2013 semi-
naarin maanteiden rajaamisten päät-
tymisestä. Tapahtuman yhteydessä 
Maanmittauslaitos ja Liikenneviras-
to sopivat yhteistyön jatkamisesta 
muun muassa rautatiealueiden rajo-
jen määrittämisessä.  ■

Kiinteistön 
tarkentuneet rajat ovat 
avuksi maanomistajalle.
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Tapahtumissa tavataan!

LYhYEsti

Maanmittauspäivät 
Seinäjoella 

20.–21.3.2014

Valtionhallinnolle tulossa maksuton karttapalvelu

Ensi vuoden alkupuolella valmis-
tuu pilottikäyttöön valtionhal-
linnon viranomaisille tarkoitet-
tu Hallinnon karttapalvelu. Se on 
Maanmittauslaitoksen tarjoama 
palvelu, josta voi räätälöidä hel-
posti karttapalvelun omille verk-
kosivuilleen. Viranomainen voi 
näyttää karttapalvelussaan esi-
merkiksi toimipisteensä tai maan-
tieteellisiä alueita koskevaa tietoa.

Viranomainen voi luoda 
Hallinnon karttapalvelun avulla 
mieleisensä karttapalvelun, 
muun muassa valita näytettävät 
karttatasot sekä halutut karttatoi-

minnot kuten etäisyyden mittaa-
misen. Asiakas saa räätälöimänsä 
palvelun käyttöönsä verkkosivuil-
leen sijoittamalla sinne palvelusta 
saatavan html-koodin.

Hallinnon karttapalvelu pe-
rustuu Paikkatietoikkuna-verk-
kopalvelun karttakäyttöliittymän 
avoimeen lähdekoodiin, joka on 
kaikkien saatavilla oskari.org-
verkkosivustolla. Ideana on jalostaa 
Paikkatietoikkunan karttajulkai-
suväline palvelutuotteeksi, joka 
hyödyntää Paikkatietoikkunassa 
jatkuvasti tehtävää tuotekehitystä.

www.paikkatietoikkuna.fi

Paikkatietomarkkinat
Helsingissä
4.–5.11.2014

Valtio Expo
Helsingissä 
20.5.2014 

Syksyn Paikkatietomarkkinoille osallis-
tui 2600 kävijää, 20 % enemmän kuin 
edellisvuonna. Myös näytteilleasettajia  

Paikkatietomarkkinoilla ennätysyleisö

oli viime vuotta enemmän, samoin 
näytteilleasettajien tietoiskuja ja nii-
tä seuranneita kuulijoita.

Paikkatietomarkkinoiden teema 
”Paikkatieto yhteiskunnan palve-
luissa” korosti paikkatiedon hyötyjä 
eri yhteiskunnan toimialoilla. 

Keynote-puheenvuoron pitä-
nyt kaupunkimaantieteen professo-
ri Mari Vaattovaara (kuvassa) pai-
notti, että kaupunki- ja laajemman 
yhteiskunnallisen suunnittelun tuli-
si perustua mitattuihin havaintoihin 
ja niistä johdettuihin analyyseihin, 
vanhentuneiden suunnitteluihantei-
den ja toiveiden sijaan.  Tarvittavat 
aineistot ja tekniikka ovat jo olemas-
sa. Ne olisi vain otettava entistä laa-
jemmin käyttöön myös perinteisen 
paikkatietosektorin ulkopuolella.

Paikkatietoalan merkitystä osoit-
taa muun muassa se, että se on otettu 
viralliseksi osaksi YK:n toimintaa, to-
tesi Maanmittauslaitoksen pääjohta-
ja Arvo Kokkonen avauspuheenvuo-
rossaan.  Yrityssektorilla on vuoden 
aikana puolestaan valmisteltu Tek-
nologiateollisuuden alle paikkatieto-
alan klusteria (Finnish Location In-
formation Cluster, FLIC).  

www.paikkatietomarkkinat.fi

Next Step 
Helsingissä 

22.–23.1.2014

Hyvää ja rauhallista joulua,
onnea ja menestystä
vuodelle 2014!
toivottaa Tietoa Maasta -lehden toimitus
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Kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostaminen mahdolliseksi

Teemakarttoja Paikkatietoikkunaan

Kolmiulotteisten eli 3D-kiinteistöjen 
muodostamisen ja rekisteröinnin mah-dollistavan järjestelmän kehittämishanke on käynnistynyt. 

Kehittämisen lähtökohtana on ny-
kyisen 2D-järjestelmän pääsääntöisyys, mutta 3D-kiinteistöjen muodostaminen on mahdollistettava. 3D-kiinteistön muo-dostamisen edellytyksistä päätettäisiin asemakaavalla. Tavoitteena on järjestel-män käyttöönoton valmius vuoden 2016 loppuun mennessä.

3D-kiinteistön muodostaminen 
edellyttää lainsäädännön uudistamista, toimintaprosessien uudelleenmuotoilua sekä tietojärjestelmien kehittämistä. 
Tämä tulee tehdä maanomistajan 
oikeusturvaa sekä kiinteistöjärjestelmän selkeyttä ja luotettavuutta unohtamatta. 

Tavoitteen selkeyttämiseksi Maanmit-tauslaitos on käynnistänyt määrittely-
projektin maa- ja metsätalousministeri-ön toimeksiannosta. Mukana projektissa ovat Maanmittauslaitoksen lisäksi Helsin-gin ja Espoon kaupunkien edustajat.  
Työn kestäessä projekti on yhteydessä myös useisiin sidosryhmiin.

Maanmittauslaitos julkaisee alkuvuodesta saamenkieliset verkkosi-
vut, joilta löytyy tietoa tärkeimmistä palveluistamme kuten kartoista, 
maanmittaustoimituksista, lainhuudon hakemisesta ja muista kirjaa-
misasioista. Myös yleisimmät lomakkeet julkaistaan saameksi.

Sivut toteutetaan pohjoissaameksi, mutta tietoja on myös inarin- ja 
koltansaameksi. 

Karttapaikka-verkkopalvelun haku toimii 
myös saamenkielisin aakkosin, ja pystymme 
hyödyntämään Maastotietokantaan tallennet-
tuja pohjoisia paikannimiä.

Sivusto toteutetaan osin yleisön pyynnös-
tä, osin Maanmittauslaitoksen organisaatio-
uudistuksen vuoksi. Vuoden 2014 alusta koko 
maa on nyt myös toimitusten ja kirjaamisasi-
oidenkin osalta yhtä yhtenäistä toimialuet-
ta. Saamenkielisillä on oikeus saada palveluja 

omalla kielellään myös saamelaisalueen eli nykyisen Lapin maanmit-
taustoimiston alueen ulkopuolella.

Käännöstyöstä vastaa Saamelaiskäräjien kielitoimisto.

www.maanmittauslaitos.fi/se

Maanmittauslaitos palvelee myös saamen kielellä

Paikkatietoikkunaan on tullut uut-
ta sisältöä ja toimintoja. Käyttäjä voi 
nyt tarkastella tilastotietoja myös 
teemakarttoina. Aluehallintovirasto-
jen tarpeisiin kehitetty teemakartta-
toiminto on avoin kaikille Paikkatie-
toikkunan käyttäjille.

Teemakarttatoiminto tarjoaa se-
lattavaksi useita väestön terveyttä 
ja hyvinvointia kuvaavia tilastoindi-
kaattoreita, joita voi tarkastella kun-
nittain. Tiedot tulevat Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen SOTKAnetin 
rajapintapalvelusta, jossa tiedon 
tuottajia ovat laitoksen lisäksi 

muun muassa Tilastokeskus, 
Kela, Eläketurvakeskus ja Val-
vira.

Teemakartat-toiminnon käyt-
täjä valitsee karttaikkunan luet-
telosta kiinnostavan tilastoin-
dikaattorin, esimerkiksi Väestö 
31.12. Valitut tiedot latautuvat tauluk-
koon ja ne havainnollistetaan teema-
karttana.

Käyttäjä voi muuttaa teemakartassa 
käytettävää luokittelutapaa ja luokki-
en määrää sekä luokkien esittämisessä 
käytettäviä värejä. Taulukkoon poimit-
tuja tietoja on mahdollista rajata suo-

dattamalla. Käyttäjä voi valita tarkaste-
luun esimerkiksi vain ne kunnat, joissa 
on vähintään 30 000 asukasta.

Taulukkoon voi ladata useita eri 
muuttujia, mikä helpottaa ilmiön tar-
kastelua teemakarttoina eri näkökul-
mista.

www.paikkatietoikkuna.fi

Maanmittauslaitokselle uusi logo 1.1.2014

Maanmittauslaitos vaihtaa liike-
merkkinsä ja logonsa organisaa-
tiouudistuksen yhteydessä. Yli 22 
vuotta sitten käyttöön otettu logo 
vaihdetaan uuteen, joka tuo parem-
min esiin Maanmittauslaitoksen ta-
voitteita olla tulevaisuuteen suun-
tautuva, luotettava ja myönteinen.

Logosta voi löytää kolme ele-
menttiä: suuntanuolet, M-kirjaimen 
ja kirjekuoren. Koko Suomi on kar-

toitettu ja kartat pidetään ajan tasal-
la. ”M niin kuin Maanmittauslaitos” 
on uudesta logosta huolimatta edel-
leen tuttu ja luotettava. Kirjekuori 
on yhteydenpidon ja kahdenkeskisen 
viestinnän symboli. 

Logon on suunnitellut Maanmit-
tauslaitoksen graafikko Pekka Jussi-
la, joka on neljän viime vuoden aika-
na uudistanut Maanmittauslaitokselle 
yhdenmukaista yritysilmettä.
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FAKTA OM LANDET

Lantmäteriverket förnyar sin organisation

Lantmäteriverkets organisation ändras från och med 
början av år 2014. Avsikten med denna förnyelse är 
att förbättra Lantmäteriverkets service och jämna ut 

eventuella skillnader i servicen i olika delar av landet när 
Lantmäteriverkets verksamhetsområde blir riksomfattan-
de. Verksamheten kommer att fortsätta på samma 35 or-
ter som hittills.

Efter årsskiftet kommer alla serviceställen att använ-
da namnet Lantmäteriverket och begreppet lantmäteribyrå 
faller ur bruk. Landet har delats in i chefsområden, vilkas 
antal varierar från en process till en annan. Lantmäteriver-
kets verksamhet baserar sig fortfarande på processer som 
inte har ändrats.

För kunden innebär organisationsförnyelsen bättre, 
mera flexibel service. Det fysiska avståndet mätt i kilome-
ter mellan kunden och vår kundservicepersonal kan vara 
långt, men oavsett detta är vi nära våra kunder både vid dis-
ken och på webben; på finska, svenska och vid behov även 
på samiska.

 Ett enhetligt verksamhetsområde och informations-
system som omfattar hela landet inom förrättningspro-
duktion och inskrivningsärenden gör det möjligt att 
smidigt överföra arbeten från en ort till en annan. Verk-
samheten blir ännu enhetligare vid årsskiftet när Lant-
mäteriverket övergår till en riksomfattande kundservice 
oavsett om kunden kontaktar oss per telefon, e-post eller 
post. För kunden innebär förnyelsen även att handling-
ar och beställningsuppdrag skickas per post eller e-post. 

Den nya organisationen består av tre verksamhets-
enheter: Produktion, Stödtjänster och Allmän förvalt-
ning. Verksamhetsenheterna leds av två överdirektörer 
och en förvaltningsdirektör. I organisationen ingår även 
Centralförvaltningen som stöder generaldirektörens ar-
bete. Verksamhetsenheterna indelas i resultatenheter, 
som i sin tur indelas i ansvarsområden.

Organisationsförnyelsen kompletteras av en ny lo-
gotyp som tas i bruk i början av år 2014.  ■

Webbtjänsten för fastighetshandel öppnade 1.11.2013 
klockan nio på morgonen och redan före klockan tolv 
var det första köpslutet i systemet klart.

”Det var lätt. Jag öppnade datorn knappt efter kl. 9 
och kl. 11.30 var köpslutet klart”, berättar Jukka Aalto-
nen som deltog i det första köpet.

Detta var Aaltonens första fastighetsköp, men han 
hade sett en demoversion av Webbtjänsten för fast-
ighetshandel och kunde vänta på att tjänsten skulle 
öppna.

”Jag tänkte att tjänsten nog skulle fungera, efter-
som man hade satsat på användargränssnittet. Jag 
gjorde inget speciellt för att förbereda köpet, eftersom 
det var ett klart fall utan inteckningar eller servitut. 

Webbtjänsten för fastighetshandel öppnade – första köpslutet 
redan samma dag

Med hjälp av Webbtjänsten för fastighetshandel 
sparade jag både tid och pengar, och behövde inget 
köpvittne. Lagfartsärendet blev genast anhängigt, 
så att jag inte behövde fundera vart ansökan eller 
bilagor borde skickas.”

Jukka Aaltonen är speciellt nöjd med de färdiga 
mallarna för villkor i köpebrev, men han har också 
förbättringsförslag. Det är exempelvis inte lätt att 
ändra på köpvillkorens ordningsföljd i efterhand.

En sista fråga, skulle Aaltonen använda Webb-
tjänsten för fastighetshandel på nytt? 

”Absolut! Jag har redan rekommenderat den till 
andra”, berättar han.
www.kiinteistöasiat.fi

Lantmäteriverkets logotyp byts ut i 
samband med organisationsförnyel-
sen. Den gamla logotypen som är 22 
år gammal ersätts då med en ny lo-
gotyp som bättre lyfter fram verkets 
målsättningar att vara framtidsinrik-
tat, tillförlitligt och positivt.

Den nya logotypen består av tre 
element: pilarna, bokstaven M och 
kuvertet. Hela Finland har kartlagts, 

och kartorna uppdateras kontinuer-
ligt. ”M” såsom i Lantmäteriverkets 
finska namn ”Maanmittauslaitos” är 
bekant från tidigare logotyper. Kuver-
tet symboliserar kontakter och kom-
munikation mellan två parter.

Logotypen har utformats av Lant-
mäteriverkets grafiker Pekka Jussila. 
Under de fyra senaste åren har Lant-
mäteriverket fått en enhetlig organi-

sationsprofil med fonter, färger och 
andra visuella element. 

Lantmäteriverket får en ny logotyp 1.1.2014
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fakta om landet

ALAJÄRVI 
Paavolantie 1

BJÖRNEBORG 
Isolinnankatu 22 B 

BORGÅ 
linnankoskigatan 28 a 

HELSINGFORS 
Semaforbron 12 k

HUITTINEN 
kappelikuja 3 

IDENSALMI 
luuniemenkatu 3 

IKALIS 
kauppakatu 12 

IVALO 
kaamostie 6 

JOENSUU 
torikatu 36 a 

JYVÄSKYLÄ 
kankaankatu 17 

KAJANA 
lönnrotinkatu 2 C 

KARLEBY 
karlebygatan 27 

KEMIJÄRVI 
kirkkokatu 16 

KOUVOLA 
kauppamiehenkatu 4 

KUOPIO 
Hallituskatu 12 

KUUSAMO 
kaiterantie 20 

Serviceställenas besöksadresser

LAHTIS 
kirkkokatu 12 B 

LOJO 
köpcentret lohjantähti
kalevagatan 4 

MARIEHAMN 
torggatan 16 

NURMES 
kirkkokatu 14 

NYSLOTT 
olavinkatu 24 

NÄRPES 
närpesvägen 17 

ROVANIEMI 
Hallituskatu 5 C 

SAARIJÄRVI 
Sivulantie 11 

SALO 
torikatu 2 

SEINÄJOKI 
alvar aallon katu 3 

S:t MICHEL 
Jääkärinkatu 14 

TAMMERFORS 
Yliopistonkatu 38 

TAVASTEHUS 
koulukatu 13 

TORNEÅ 
Suensaarenkatu 2 

ULEÅBORG 
kansankatu 53 

VASA 
Wolffsgavägen 35 

VILLMANSTRAND 
Pormestarinkatu 1 

YLIVIESKA 
Valtakatu 4 

e-post: kundservice@lantmateriverket.fitelefon: 029 530 1120
växel: 029 530 1100

ÅBO 
Självständighetsplan 2 

Kontaktuppgifter till Lantmäteriverkets kundservice fr.o.m. 1.1.2014

maanmittauslaitos.fi/sv/kontaktuppgifter



ALAJÄRVI 
Paavolantie 1

HELSINKI
opastinsilta 12 k  

HUITTINEN 
kappelikuja 3 

HÄMEENLINNA 
koulukatu 13 

IISALMI 
luuniemenkatu 3 

IKAALINEN 
kauppakatu 12 

IVALO 
kaamostie 6 

JOENSUU 
torikatu 36 a 

JYVÄSKYLÄ 
kankaankatu 17 

KAJAANI 
lönnrotinkatu 2 C 

KEMIJÄRVI 
kirkkokatu 16 

KOKKOLA 
kaarlelankatu 27

KOUVOLA 
kauppamiehenkatu 4 

KUOPIO 
Hallituskatu 12 

KUUSAMO 
kaiterantie 20 

LAHTI 
kirkkokatu 12 B 

Maanmittauslaitoksen organisaatio uudistuu 

Palvelupisteiden käyntiosoitteet

LAPPEENRANTA 
Pormestarinkatu 1 

LOHJA 
kauppakeskus 
lohjantähti
kalevankatu 4 

MARIEHAMN 
torggatan 16 

MIKKELI 
Jääkärinkatu 14 

NURMES 
kirkkokatu 14 

NÄRPIÖ 
närpiöntie 17 

OULU 
kansankatu 53 

PORI 
Isolinnankatu 22 B 

PORVOO 
linnankoskenkatu 28 a

ROVANIEMI 
Hallituskatu 5 C 

SAARIJÄRVI 
Sivulantie 11 

SALO 
torikatu 2 

SAVONLINNA 
olavinkatu 24 

SEINÄJOKI 
alvar aallon katu 3 

TAMPERE 
Yliopistonkatu 38 

TORNIO 
Suensaarenkatu 2 

TURKU 
Itsenäisyydenaukio 2

VAASA 
Wolffintie 35

YLIVIESKA 
Valtakatu 4 

sähköposti: asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
puhelin: 029 530 1110
vaihde: 029 530 1100

Asiakaspalvelun yhteystiedot 1.1.2014 alkaen  

maanmittauslaitos.fi/yhteystiedot


